Missing Peoples valberedning föreslår
följande kandidater verksamhetsåret 2019
					Typ av val		

Period

Sekreterare		
Magdalena Nordsvahn		

1 år

Ordförande
Magnus Idebro			Omval			2 år
Nyval 			

Ledamöter
Samuel Persson			
Omval 		
1 år
Carin Kvarforth			Nyval 			1 år
Hasse Lagervall			Nyval 			1 år
Linda Kaplan				Nyval			1 år
Revisor:
Anna Wretholm 			
Auktoriserad revisor
Allegretto Revision AB

Omval 		

1 år

Lekmannarevisor
Nils Thuresson
		

Nyval 			

1 år

Revisorssuppleant
Magnus Reinhold 			

Omval 		

1 år

OBS: Kicki Erkers är vald till årstämman 2020.

Presentation av kandidaterna i korthet
Magnus Idebro, 48 år
Bosatt i Nyköping. Tillhör Jönköping-Östergötland-Sörmlands RA
Arbetar som säljare/projektledare.
Varit marknadschef för en ishockeyförening som anställd i tre år.
Mångårig erfarenhet som ordförande, vice ordförande och ledamot i olika
föreningar, till exempel vice ordförande i Nyköpings Kanotklubb.
Han har varit med i Missing Peoples styrelse som ordförande under
föregående verksamhetsår.
Fritiden tillbringar han helst med ett fiskespö i handen tillsammans med
barn och barnbarn.

Magdalena Nordsvahn, 51 år
Bosatt i Piteå. Tillhör Norra Västerbottens RLG som AC-representant.
Utbildad konditor.
Stor erfarenhet från föreningsliv, både som sekreterare, kassör och ledamot
och som aktiv inom karate. Har svart bälte sedan 2011.
Verksam inom Missing People sedan 2017 som grönväst samt jouren och
sedan 2018 även Cold Casegruppen.
Fritiden tillbringar hon gärna i skog och mark tillsammans med sin hund.
Hon har påbörjat en utbildning för hundekipage inom Missing People.

Samuel Persson, 55 år
Bosatt i Revingeby. Tillhör Skånes RA.
Arbetar som säljchef och ingår företagets ledningsgrupp. Har tidigare arbetat
som IT-konsult under 25 års tid. Samuel är certifierad styrelseledamot i
Styrelseakademin. Därutöver ordförande för Dataföreningens södra krets
under 2010–2015 och ledamot i huvudstyrelsen med 15 000 medlemmar.
Inom Missing People gick han PL/GL utbildning 2016 och är mycket
engagerad i sökinsatser.
Han har varit med i Missing Peoples styrelse under föregående verksamhetsår och arbetat bland annat med GDPR samt ett nytt ärendesystem.
På fritiden tycker han om att fotografera.

Presentation av kandidaterna i korthet
Carin Kvarforth, 57 år
Bosatt i Kil. Tillhör Värmlands RLG som AC representant.
Arbetar som projektledare för ett arbetsmarknadsprojekt i Kils kommun
samt med att skriva projektansökningar och rapporter.
Hon har ett stort föreningsengagemang, suttit i många olika styrelser,
till exempel Hem och skola, nu aktiv i Civilförsvarsförbundet.
Hon var med och startade Missing People Värmland, har suttit i
Missing Peoples styrelse tidigare som sekreterare och ledamot samt
även suttit i jouren.
Fritidsintressen som ligger varmt om hjärtat är resor och barnbarnen.

Hasse Lagervall, 70 år
Bosatt i Trollhättan. Är VL i RA FyrBoDal och GA för Materielgruppen.
Numera pensionär. Under de yrkesverksamma åren har han arbetat i
bank, både på lokalkontor och bankens regionhuvudkontor.
Har bland annat varit redovisningschef och administrativ rationaliseringschef
på regionbanken. Arbetade även i projekt som rörde effektivisering och
datoriseringen av bankens kontor.
Varit med i Missing People sen 2012, var med och startade FyrBoDal 2013.
Har suttit som lekmannarevisor under föregående verksamhetsår.
Fritiden ägnas åt klassisk musik, litteratur, resor samt barnbarnen.

Linda Kaplan, 45 år
Bosatt i Stockholm.
Arbetar på kommunikationsavdelningen på Kvinna till Kvinna som insamlingsansvarig. Gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt försäljningsoch insamlingsarbete med specialistkompetens inom marknadskommunikation och affärsutveckling. Har bland annat jobbat som corporate relations
manager på Hjärt-Lungfonden, verksamhetsledare på Kompisbyrån och
marknadschef på SOS Barnbyar.
Har utbildning inom barnolycksfall, första hjälpen och D-HLR.
Fritiden tillbringar hon ofta med barnen i någon idrottshall. I övrigt spenderar
hon gärna tid i sitt fritidshus i Södermanland.

Presentation av kandidaterna i korthet
Anna Wretholm, 51 år
Bosatt i Stockholm
Arbetar på Allegretto Revision AB som auktoriserad revisor.
Gjort revision på Missing People i tre års tid.
Hennes fritidsintressen är hästar och familjen.

Nils Thuresson, 35 år
Bosatt i Marhult.
Han driver företag som matentreprenör och krögare. Före detta lantbrukare,
hotellchef och vd. Har studerat bland annat arbetsledning, arbetsrätt och
juridik vid högskolan i Kristianstad.
Började i Missing People 2013. Tidigare gruppansvarig för insatsgruppen
under åren 2014-2015.
På sin fritid ägnar han sin tid till mat och naturen, alltid med familjen.

			

Magnus Reinhold, 55 år
Bosatt i Våxtorp. Tillhör Hallands RA och är aktiv som OC och AC, men trivs
bäst ute i patrullerna på fält vid sökinsatser. Var VL 2016-2018.
Håller i utbildningar till patrull och grönväst. Är ute och informerar om
organisationen vid önskemål.
Ansvarar för marknadsavdelningen på Halle i Laholm sedan tre år tillbaka.
På tidigare arbeten förutom marknadsarbete har han även jobbat som bland
annat inköpschef, kvalitetsansvarig, pressansvarig.
Är ansluten till FRG i Laholm.
Han har stort musikintresse och spelar gärna själv.

